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Liquid Potassium Salts of Humic Acids
FOR SOIL AND FOLIAR APPLICATION

     PERMIRESUES I CILESIVE 
     FIZIKO KIMIKE I PASURUAR         

ME POTAS  DHE      
MIKROELEMENTE 

PERMBAJTJA : 
Potasium Humate 20-21% ; Nga kjo : Acide humike totale 18% ; Prej 
të cilave Acid Humik 14% ; Acidi Fulvik 4%; Potas (si K2O) 2.5-3%; 
Hekur (Fe) 0.2%; Lënda e thatë 22-23%.

LIQHUMUS® Liquid 18 është stimulant organik natyral  i rritjes se bimëve 
dhe kondicioner i tokës me bazë acidesh humike potasike. LIQHUMUS® 
stimulon zhvillimin dhe rritjen e volumit të sistemit rrenjor duke shtuar 
kapacitetin e pervehtesimit nga bimët të lëndëve ushqyese dhe duke 
lënë në tokë një biomasë rrënjore e cila kontribuon në shtimin  e 
humusit natyral dhe mikroorganizmave të dobishme. 
LIQHUMUS® është veçanërisht aktiv në tokat ranore, argjilore e të 
rëndë. 
Perdorimi : Ne perime nepermjet uitjes me pika : 250-400 ml/dy  ne 
intervale 2-3 javore. Ne ushqimin gjethor : 0.07-0.1%. Ne hidroponi: 
50-150ml/1000 lit.uje.
Magazinimi : Ruhet ne vende te thata , te fresketa te pa ariteshme 
nga femijet,  larg nga rrezet direkte te diellit, ne ambalazhe origjinale, ne 
temp. 5-450 C.
Verejtje per perdorimin: Perzihet me te gjithe ushqyesit bimorë 
dhe PMB-te ne perdorim. Nuk perzihet me Nitratin e Calciumit. Per 
perzierje te pa njohura kryeni prova paraprake ne siperfaqe te vogla dhe 
konsultohuni me distributoret lokal.
Udhëzimet për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, sigurinë e mbrojtjen 
e mjedisit. Vishni roba pune  dhe doreza gjate perdorimi. Ne rast 
te ndotjes ne sy apo ne lekure i lani ato me uje te bolleshem 
dhe sapun.Produkti nuk paraqet rrezik te vecante per  mjedisin, 
shendetin e njerezve dhe kafsheve kur  perdoret sipas praktikave 
te mira te mbrojtjes personale dhe sigurise ne pune. 

Distributor i autorizuar  per Shqiperine
AGROHELP SHPK Tel. : 0692055309

Prodhues : 
HUMINTECH GmbH
Gjermani

1 liter
5 litra
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